
 

 

AarhuSomali organiseret demokrati og præ-dansk 

folketingsvalg dialog-debat- møder  

 

50 repræsentanter fra diverse foreninger samt ressource personer deltog i demokrati-

præ-valgmøder i forbindelse med kommende folketingsvalg i Danmark.  

 

Den første lørdag den 9. februar 2019 kl. 19:00-21:00 

Den anden onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.00-21.00 

 

Begge møder ved Globus 1, Brabrand  

 

Møderne konkluderer at:  

 
▪ Tallet for stemmeberettiget århusianske etniske borgere er steget siden sidst folketingsvalg. 

Dette tal er afgørende- når kandidater fra Aarhus kæmper om plads i folketinget  

▪ Enighed om at der fremmes demokrati, lighed og respekt for borgere uanset baggrund  

▪ Enige om at de unge burde deltager demokratiet mere aktiv- det tyder på en del af dem ikke 

stemmer til valgene  

▪ Der skal derfor holdes inter-generationsmøde onsdag den 27 februar kl. 19.00- 21.00  

▪ I nærmest fremtid inviteres politiske partier debat om demokrati og tillid  

▪ Foreninger og borgerne mobiliseres- så alle får muligheder til at afgive deres stemme ved 

kommende folketingsvalg 

▪ Udover inviterede deltagere, dialogmødet streames på Facebook gennem ”ungeforum” hvor 

der ofte er ca. 4.000 følgere 

▪ Enighed blandt deltagerne om at mobilisere borgerne- og at det måske er bedre at 

foreningerne holder hver deres informationsmøder- når især valget udskrives. Ud over det 

separate informationsmøder hos foreninger- afholdes der et fælles stor valgmøde. Her 

inviteres alle partier til at sende repræsentanter 

▪ Flere mente at borgere med etnisk baggrund blev ydmyget og ekskluderet gang på gang- 

især borgere i og omkring Gellerup. Hvis det står til deltagerne, burde især 

socialdemokratiet ikke få et eneste stemme fra målgruppen 

▪ Der oprettes en arbejdsgruppe bestående af syv unge-som enten er født eller vokset op i 

Aarhus. De vil bl.a. stå for informationsmøderne rundt omkring samt de store valgmøder. 

  

De er først gang vi har en gruppe unge, veluddannede og velartikuleret som vil tage ansvar for det 

videre forløb i forbindelse med valgafhandling. De skal være der for at støtte- men tiden er kommet 

at en ny generation kommer på banen. Opgaven vedr. øget valgdeltagelse bliver en slags test. For 

de. Med de unges bidrag forventes at debatten og valgkampen rykker i platforme som socialmedie 

og lignede.   
 

 


